অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/16/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা, আইর্ স্বাক্ষর করম্বলর্ যা অর্ুযায়ী আদালত সেই আম্বিদর্কারীম্বদর দত্তক গ্রহর্
অস্বীকার করম্বত পারম্বি র্া যারা ইবতমম্বযেই আইর্গতভাম্বি েন্তাম্বর্র বপতা-মাতার স্বীকৃবত
সপম্বয়ম্বে

কুওম্বমা: "েকল মাতাবপতার একই অবযকার এিং আইম্বর্র অযীম্বর্ একই স্বীকৃবত প্রাপে - এিং এটা
অম্বযৌবিক সয এই জাবতর প্রবতটি সকাণায় বিষয়টি তা র্য়।"

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে তিতর্ আইর্ (S.3999/A.460) স্বাক্ষর
কমরমের্ তর্উ ইয়কন রামজযর আদালিগুতলমক ঘেই েব আমবদর্কারীমদর দত্তক গ্রহর্ অ্স্বীকার করমি
তর্মষধ কমরমের্ োরা ইতিমমধয আইর্গিভামব েন্তামর্র আতভভাবক তহোমব স্বীকৃ ি, শুধু মাত্র ঘেই
তভতত্তমি। ঘেই বাবা-মাময়মদর র্াম জন্ম ের্মদ ঘর্ই, েমতলমের দম্পতিরা এবং ঘে বাবা-মাময়রা
োমরামগতের মাধযমম েন্তার্ লাভ কমরমের্, এই তবল িামদর রক্ষা কমর দত্তক গ্রহর্ অ্স্বীকার হওয়া
ঘেমক, েখর্ আমবদর্কাতর ঘেমরমের ইতিমমধযই েন্তামর্র বাবা-মাময়র স্বীকৃ তি রময়মে।
"েকল মািাতেিার একই অ্তধকার এবং স্বীকৃ তি আমে আইমর্র অ্ধীমর্ - এবং এটা অ্মেৌতিক ঘে
এই জাতির প্রতিটি ঘকাণায় তবষয়টি িা র্ে", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই র্িু র্ েুরক্ষা তর্তিি
করমি োহােয করমব ঘে েমস্ত েতরবামরর োমে র্যােয এবং েমিার েমে আচরণ করা হমব এবং
ঘকার্ বাবা-মামক আদালমি অ্মেৌতিক বাধার েম্মুখীর্ র্া হমি হয়।"
"তর্উ ইয়কন জুম়ে তিশুমদর জর্য ঘেহময় বাত়ে েরবরাহ করার জর্য অ্গতণি েমতলমের দম্পতিমদর
কামে আমরা কৃ িজ্ঞ", সলফম্বটর্োন্ট গভর্ন র কোবি সহাচু ল িম্বলর্। "আজমকর এই েদমক্ষে এই
দম্পতিমদর অ্তধকার রক্ষা করমব এবং এলতজতবটিতকউ (LGBTQ) েম্প্রদাময়র জর্য েমিা তর্তিি
করমি আমামদর অ্েীকার অ্গ্রের করমব।"
বেম্বর্টর ব্র্োড হম্বয়লমোর্ িম্বলর্, "েতদও তর্উ ইয়মকন র আইর্ আমার তর্মজর মমিা LGBTQ
েতরবারগুতলর জর্য িতিিালী আইতর্ েুরক্ষা প্রদার্ কমর, দুুঃমখর তবষয় ঘে েব জায়গায় বযাোরটি
িা র্য়। এই আইর্ োমের মাধযমম, আমরা এই তর্য়ম েুর্বনযি করমি চাই ঘে, অ্জজতবক বাবা-মা
িামদর েন্তার্মদর আইর্গি বাবা-মা তহমেমব স্বীকৃ তি োমবর্ প্রমিযক তর্উ ইয়মকন র আদালমি, রামজর
আইর্ িামদর আইর্েম্মি ঘেমরে তহমেমব ইতিমমধযই স্বীকৃ তি প্রদার্ কমর তকর্া িা তর্তবনমিমষ। এই
দত্তকগ্রহমর্র অ্র্ুমতির মাধযমম আমরা ঘেই বাবা-মাময়মদর তর্মজর েতরবারমক আইর্ি েুরতক্ষি
রাখার েুমোগ কমর তদই োরা তর্উ ইয়কন রামজযর বাইমর োিায়াি করমের্ বা চমল োমের্। আতম

তেমর্ট েংখযাগতরষ্ঠ ঘর্িা আতন্ড্রয়া স্টু য়াটন-কাতজর্ে, তেমর্টর ঘভলমযার্মলট মেমগামাতর এবং েংেদ
েদেয এতম েউতলর্মক এই গুরুত্বেূণন আইর্ োি করার ঘক্ষমত্র িামদর কামজর জর্য ধর্যবাদ জার্াই,
এবং LGBTQ েম্প্রদাময়র প্রতি িার অ্বযাহি েমেনমর্র জর্য গভর্নর কুওমমামক ধর্যবাদ জার্াই।"
অোম্বেেবল েদেে এবম পবলর্ িম্বলর্, "েতদও ইতিমমধয তবচারকমদর দত্তক আমবদর্ মঞ্জুর করার
ক্ষমিা রময়মে এবং তর্য়তমিভামব িারা িা কমরমের্, ঘেখামর্ এমর্ অ্মর্ক েময় এমেমে ঘেখামর্
এই েব আমবদর্ অ্স্বীকার করা হময়মে, একই তলমের দম্পতিমদর জর্য তবস্ময় এবং চামের
অ্তর্িয়িার েৃতি কমর। এই আইমর্র মাধযমম আমরা তর্উ ইয়মকন এবং অ্র্যার্য আইর্গি অ্তধমক্ষমত্র
বাবা-মাময়মদর অ্তধকারমক স্বীকৃ তি ঘদওয়ার প্রিযয় ও তর্রােত্তা প্রদার্ কতর।"
েখর্ একটি েন্তামর্র জন্ম ঘদওয়া র্ারীর স্পাউজমক েন্তামর্র তেিা-মািা বমল ধারণা করা হয়,
েমতলমের দম্পতিরা তর্উ ইয়কন রামজযর বাইমর ভ্রমণ করার েময় একটি আইর্ি আিঙ্কাজর্ক
অ্বস্থামর্ েম়ে োর্, ঘেইেব জায়গায় ঘেখামর্ অ্-জজতবক তেিামািার অ্তধকার েম্পূণনরূমে েম্মাতর্ি
র্য়। র্িু র্ আইমর্র আধীমর্ তর্উ ইয়মকন র দত্তকগ্রহর্ অ্র্যার্য অ্তধমর্ েম্মাতর্ি হমব। এটি তিশুমদর
তর্রােত্তা ঘদয় ঘে ঘেখামর্ই েতরবামরর েদেযরা ঘহাক র্া ঘকর্, িামদর বাবা-মা উভয় আইর্িভামব
স্বীকৃ ি হমব।
তবদযমার্ আইমর্র অ্ধীমর্, তবচারকরা তর্য়তমিভামব একটি তিশুর তেিা-মািা তহোমব স্বীকৃ ি
আমবদর্কারীমদর জর্য দত্তকগ্রহর্ মঞ্জুর কমরর্। িমব আদালি তকেু ঘক্ষমত্র তববাতহি েমতলমের
দম্পতিমক দত্তকগ্রহর্ অ্স্বীকার কমরমে।
এই তবলটি স্পিভামব বমল ঘে, দত্তক ঘর্ওয়ার জর্য একটি আমবদর্ শুধুমাত্র এই তভতত্তমি অ্স্বীকার
করা হমব র্া ঘে আমবদর্কারীর বংিেতরচয় ইতিমমধয আইর্িভামব স্বীকৃ ি, এবং তর্তিি করা ঘে
দম্পতিরা এই ধরমর্র দত্তকগ্রহমর্ ভতবষযমি আদালমির তেদ্ধান্ত দ্বারা ঘকার্ বাধা োমবর্ র্া।
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